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Şimdi ne yapacağım? 

Şüpheli ölüm olayları ile ilgili soruşturma sürecinde atılacak ilk 

adımlar 

Bu kısa broşür, bir yakınınızın ölümünün şüpheli ölüm olaylarını araştıran mahkemeye (sorgu 
yargıcına) bildirilmesinden hemen sonraki süreçle ilgili bilmeniz gereken şeyleri açıklar. Mevcut 
yardımlar ve sorgu yargıcının şüpheli ölüm olayını araştırma sürecinin ilk aşamalarında neler 
yapacağı da broşürde açıklanmıştır. 

Zor dönemde yardım 

Coroners Court of Victoria (Mahkeme) ve Coronial Admissions and Enquiries (CA&E) görevlileri, 
üzüntü ve kayıp duygularını hissettiğiniz bu zor dönemde yardımı olabilecek hizmetlerle ilgili size 
bilgi verebilir ve yönlendirmelerde bulunabilir. Bu broşürün arka sayfasında, bu zor dönemde 
işinize yarayabilecek çeşitli destek hizmetlerinin irtibat numaralarının bir listesi bulunmaktadır. 

Sorgu yargıcının rolü 

Sorgu yargıcı eğer mümkünse aşağıdakilerin tespitini yapmalıdır: 

1) ölen kişinin kimliği 
2) ölüm nedeni 
3) bazı vakalarda ölümü çevreleyen koşullar. 

Tüm ölümler araştırılmaz, yalnızca şüpheli ölümler araştırılır. Şüpheli ölümler şunları içerir: 

 Beklenmedik, doğal olmayan veya şiddet içeren ya da bir kaza veya yaralanmadan 
kaynaklanan ölümler 

 tıbbi bir işlem sırasında veya sonrasında beklenmedik bir şekilde ölenler 

 gözaltında ya da bakım altındayken ölen kişiler 

 bir doktorun ölüm belgesini imzalayamadığı ölüm olayları 

 ölen kişinin kimliği bilinmiyorsa 

İlk temas  

CA&E görevlileri, ölüm olayını araştırma sürecinde atılacak ilk adımlar hakkında sizinle temasa 
geçecektir. 

CA&E, Victorian Institute of Forensic Medicine tarafından sağlanan, eyalet genelinde 24 saat 
hizmet veren bir servistir.  

 

CA&E'nin rolü şunlardır: 
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 ölüm raporlarını kabul etmek 

 ölen kişinin bedenini CA&E bakımı altına almak 

 ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarını koordine etmek  

 bir ölüm olayıyla ilgili tıbbi soruşturmayı sorgu yargıcı adına koordine etmek 

 ölen kişinin bedenini cenaze işlemleri için ilgili kişilere teslim etmek. 

Bakım altına alınma 

Birçok durumda, yakınınızın Melbourne içinde ölmesi halinde, Coronial Services Centre, 65 
Kavanagh Street, Southbank adresinde bulunan CA&E'nin bakımı altına alınacaktır. Yakınınız 
Victoria’nın başka bir bölgesinde öldüyse, CA&E personeli sizinle temasa geçecek ve nerede 
bakım altına alındığını söyleyecektir.  

CA&E personeli, yakınınızı görmek ya da onunla zaman geçirmek istemeniz durumunda size 
yardımcı olacak ve kimin birinci dereceden yakını olacağı konusunda sizinle konuşacaktır. Şüpheli 
ölüm olayının araştırılmasıyla ilgili her türlü iletişim o kişi veya seçtiği temsilci aracılığıyla 
yapılacaktır. 

Yakınlık sıralaması 

Ölen kişinin birinci derecede yakını genellikle eşi veya hayat arkadaşıdır. Eğer bu kişinin bir eşi 
yoksa veya eşi müsait değilse, birinci derecede yakını sırasıyla şunlardır: 

 yetişkin oğlu veya kızı (18 yaşında ve üzerindeki) 

 anne ya da babası 

 yetişkin erkek veya kız kardeşi (18 yaşında ve üzerindeki) 

 vasiyetnamesinde vasi olarak belirtilen kişi 

 ölümden hemen önce, ölen kişinin kişisel temsilcisi olan bir kişi 

 sorgu yargıcının, ölümünden hemen önce ölen kişi ile yakın ilişkileri nedeniyle birinci 
dereceden yakın akraba olarak tayin ettiği kişi. 

Kimlik belirleme 

Sorgu yargıcının ölen kişinin kimliğini belirlemesi gerekir. Belirleme işlemi, görerek teşhis ve 
tanıma veya tıbbi ve bilimsel yöntemlerle kimlik belirleme yöntemlerini içerebilir. 

Görerek teşhis ve tanımaya gerek duyuluyorsa, sizden Coronial Services Centre’a giderek 
yakınınızın kimliğini belirlemeniz istenebilir. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için bir aile bireyi ya da 
ölen kişiyi öldüğünde iyi tanıyan bir kişi olmalısınız. CA&E görevlileri, görerek teşhis ve tanıma 
yapmanız için size çalışma saatleri içerisinde bir randevu ayarlayacaktır.  

Tıbbi veya bilimsel yöntemlerle kimlik belirlemede diş kayıtları, parmak izi ya da DNA 
karşılaştırmaları kullanılır. Sorgu yargıcı hangisinin en uygun belirleme yöntemi olduğuna karar 
verir ve CA&E görevlileri kullanılacak işlemi size bildirir. 
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Tıbbi muayeneler 

Sorgu yargıcının ölen kişinin ölüm nedenini belirlemesi için tıbbi muayeneler yapılır. Ölüm nedeni 
çok belirgin olsa bile, sorgu yargıcının tam olarak ne olduğunu öğrenmesi çok önemlidir. 

Ön muayene 

Ölen yakınınız CA & E'nin sorumluluğu altına girdiğinde, bir adli patoloji uzmanı tarafından 
muayene edilir. Bu ön muayene vücut bütünlüğüne en az zarar verecek şekilde yapılır. CA&E 
görevlileri, sorgu yargıcıyla yakın işbirliği içinde çalışır ve tüm sorularınıza cevap verebilir. 

CA&E görevlileri, yakınınızın tıbbi kayıtlarına veya ona ait diğer bilgilere ulaşmak için sizden 
yardım isteyebilir. Bundan başka ölüm olayı ile ilgili ayrıntılar hakkında sizinle görüşmeleri de 

gerekebilir. Ayrıca polis de ölüm olayı hakkında görüşmek için sizi arayabilir. Polis ölüm olayı ile 

ilgili olabildiğince fazla bilgi toplamada sorgu yargıcına yardımcı olur. 

Otopsi 

Bazı vakalarda, adli patoloji uzmanının otopsi yapması gerekebilir. Otopsi, tıbbi ölüm nedenini 
belirlemeyi amaçlayan bir tıbbi işlemdir. Sorgu yargıcının otopsi yapılması gerektiğini düşünmesi 
halinde, CA&E görevlileri bu süreci açıklamak ve ilgili soruları cevaplamak için ilk önce ölen kişinin 
‘birinci derecede yakını’ olan kişi ile iletişime geçecektir. 

Otopsi yapılmasına itiraz etmek istiyorsanız (örneğin dinsel ya da kültürel nedenlerden dolayı), 
itirazınızın sorgu yargıcına iletilmesi için bunu lütfen CA&E personeline bildirin. Sorgu yargıcı 
endişelerinizi gözönüne alacaktır. CA&E görevlileri, sorgu yargıcının kararını bildirmek için sizinle 
tekrar iletişime geçecektir.  

Kişisel eşyalar 

Ölümün gerçekleştiği yerde bulunan mücevher, giysi ve diğer değerli eşyalar gibi kişisel eşyalar 
genellikle polis tarafından alınır ve ardından cenaze işlerini yürüten firmaya teslim edilir. Polis 
bazen adli tıp muayeneleri için bazı eşyaları alıkoyabilir. 

Tüm kişisel eşyalar aileye iade edilmek üzere cenaze işlerini yürüten firmaya verilir. Kişisel 
eşyalarla ilgili sorularınız varsa bunu lütfen CA&E görevlilerine bildirin. 

Cenazeyi planlama 

İstediğiniz zaman bir cenaze işleri yürüten firmayı arayabilirsiniz. Cenaze işleri yürüten firma 
cenazeyi planlamanıza yardımcı olacak, sizinle ve CA&E görevlileriyle işbirliği yapacaktır. 

Gerektiğinde cenaze işlerini yürüten firma yakınınızın Victoria'nın kırsal bir bölgesine 
nakledilmesini sağlayabilecektir.   
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Ölüm belgesi alma 

Sorgu yargıcı ve cenaze işlerini yürüten firmalar Registry of Births, Deaths & Marriages Victoria'ya 
(BDM) ölümlerle ilgili önemli bilgiler sağlar. BDM’nin standart bir ölüm belgesi verebilmesi için 
sorgu yargıcının önceden ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bilgi sağlaması gerekir. 

Standart ölüm belgesi 

Siz ya da cenaze işlerini yürüten firma standart ölüm belgesi verilmesini talep edebilirsiniz. Ücret 
karşılığında verilen bu sertifika cenaze masraflarına dahil edilmiş olabilir. BDM ölüm belgesini 
cenaze işlerini yürüten firmanın belirlediği kişiye verir. Cenaze işlemlerini düzenleyen kişi siz 
değilseniz, ölüm belgesinin bir kopyası için doğrudan BDM'ye başvurabilirsiniz. 

Geçici ölüm belgesi 

Sorgu yargıcı ölüm nedenini henüz belirlemediyse BDM geçici bir ölüm belgesi verebilir. Ancak 
geçici bir ölüm belgesi ölüm nedenini belirtmediğinden tüm resmi işlemler için kabul edilmeyebilir.  

Mahkeme ve CA&E görevlileri, size ölümü onaylayan belge verebilir. Bu belge, resmi işlemler için 
tüm mali ya da yasal kurumlar tarafından kabul edilmemektedir.  

İlgili kurumlara geçici ölüm belgesini ya da ölümü onaylayan belgeyi kabul edip etmeyeceklerini 
sorun. 

İşinize yarayabilecek irtibat bilgileri 

Şüpheli ölüm olayı ile ilgili bir soruşturmanın ilk aşamaları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, 
1300 309 519 (24 saat) numaralı telefondan CA&E ile iletişim kurabilir veya Mahkemenin 
www.coronerscourt.vic.gov.au adresindeki web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Bu zor süreçte yardımcı olabilecek ek destek hizmetleri aşağıda listelenmiştir. Aksi belirtilmedikçe, 
bu numaraları mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz.  

Australian Centre for Grief and Bereavement  (03) 9265 2100 

Compassionate Friends     (03) 9888 4944 (24 saat)  

1300 064 068 (24 saat)  

Donor Tissue Bank of Victoria    (03) 9684 4444 

Federation of Community Legal Centres Victoria  (03) 9652 1500 

Interpreter Service      13 14 50 

GriefLine      1300 845 745 (öğlen 12 ile sabah 3 arası)  

http://www.coronerscourt.vic.gov.au/
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Lifeline        13 11 14 (24 saat) 

Mercy Grief Services (Western Metropolitan Region only) (03) 9313 5700 

National Relay Service TTY     13 36 77 (işitme engelliler için)  

1300 555 727 (konuşma ve dinleme) 

Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria  1300 369 367  

Road Trauma Support Services    1300 367 797  

Red Nose formerly SIDS and Kids    1300 308 307 (24 saat) 

State Trustees       (03) 9667 6444  

1300 138 672 (kırsal bölgeler için) 

SuicideLine Victoria      1300 651 251 (24 saat) 

Support After Suicide       (03) 9421 7640 

StandBy Suicide Support (Murray Region only)  0439 173 310 (24 saat)  

Victims of Crime Helpline     1800 819 817 

Victoria Legal Aid       1300 792 387 

Victorian Aboriginal Legal Services    1800 064 865 

Court Network       1800 681 614 
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